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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

Dotaz:  

 

Jako dodavatel technologií chlazení pro zimní stadiony a kluziště bychom se rádi účastnili 

veřejné soutěže na dodávku a montáž kluziště v obci Ostravice. Rád bych se k zadání soutěže 

zeptal na bod 6.3. zadání – Technické kvalifikace. Požadujete reference obdobných zakázek 

chlazení ledových ploch (plocha z plastových roštů a žebrovaných hadic). Protože se tato 

technologie v ČR prakticky nepoužívá a jsou takto zhotovená snad jen 3 kluziště, svádí to k 

domněnce preference jednoho dodavatele a nerovného přístupu k veřejné zakázce. Vzhledem 

k tomu, že technologie (vytrubkování) vlastní plochy je nejméně složitá věc při výstavbě 

a rekonstrukci a mnohem podstatnější je např. vlastní strojovna chlazení, nebo chladící 

jednotka, prosím o informaci, jestli lze jako reference použít dodávku a montáž 

technologií chlazení zimních stadionů a kluzišť, byť mají plochu zhotovenu z jiných, 

nicméně obdobných technologií (PE potrubí, ocelové potrubí, EPDM potrubí). 
Obecně  lze chlazení ledových ploch rozdělit dle 

- Použitého chladiva – R410a / R717 

- Systému chlazení – přímé a nepřímé chlazení plochy 

 

Naše firma prováděla a provádí veškeré tyto systémy. Když zpracováváme projektovou 

dokumentaci, diskutujeme s investorem a nabízíme nejvhodnější řešení. Ve Vašem případě 
je již do soutěže navržené řešení, které je nepřímé chlazení plochy s primárním chladivem 

R410A a potrubním systémem žebrovaného ohebného potrubí uchyceného v plastových 

deskách, což respektujeme a požadovanou technologii bychom dodali. 

 

 

Odpověď 

Účelem tohoto požadavku je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem 

zajistit, aby zadavatel vybral dodavatele veřejné zakázky z okruhu subjektů, jež poskytují 

záruky o své schopnosti veřejnou zakázku zrealizovat tak, jak je uvedeno v technické 

specifikaci. Jedná se o ověřenou technologii běžně dostupnou na trhu. Zadavatel ji požaduje 

proto, že se jedná o moderní technologii, která zajišťuje velmi kvalitní led a má nejnižší 

spotřebu elektrické energie. Proto zadavatel trvá na svém požadavku a to předložení referencí 

tak, jak je uvedeno v kvalifikační dokumentaci.  

Zadavatel si k posouzení nabídek ustanovil hodnotící komisi, proto nemůžeme předjímat 

žádná rozhodnutí, které jsou v kompetenci komise. 

 

V Ostravici dne 8.6.2017 

 

                                                                                   Mgr.Miroslava Pilařová            

                                                                   pověřená výkonem zadavatelských činností                  

Zadavatel: Obec Ostravice 
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